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Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2018/2019  
2º Ano      
Disciplina: Matemática 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas  91 91 56 
 

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

 
Números e operações: 
Números naturais 
Numerais ordinais até vigésimo 
Números até mil 
Contagens de 2 em 2, de 5 em 5 e 10 em 10 e de 100 em 100 
Números pares e ímpares (paridade) 
Sistema de numeração decimal 
A centena 
Valor posicional dos algarismos 
Comparação e ordenação de números até 1000 
Adição e subtração 
Cálculo mental: soma de números de um algarismo, diferenças de números até 20 
Adições e subtrações de 10 e 100 a números de 3 algarismos 
Problemas com 1 ou 2 passos (juntar, acrescentar, retirar e comparar) 
Multiplicação 
Adições sucessivas 
Símbolo x termos fator e produto 
Produtos por 1 e por 0 
Tabuadas (2, 3, 4, 5, 6 e 10) 
Cálculo de produtos 
Dobro, triplo, quádruplo, e quíntuplo 
Multiplicação no sentido aditivo e combinatório 
Tabelas, gráficos de pontos e pictogramas 
Divisão inteira 
Divisão exata por métodos informais 
Relação entre o dividendo, o divisor e quociente 
Metade (terça parte, quarta parte e quinta parte) 
Relacionar dobro/ metade de, triplo/terça parte 
Resolver problemas de um passo (partilha equitativa e agrupamento) 
Números racionais não negativos 
Segmentos de reta identificativos de 1/2, 1/3,… 
Frações representativas da divisão: metade, um terço, um quarto,… 
Sequências  
Regularidades 
Problemas envolvendo os termos 
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Geometria e medida: 
Localizar e orientação no espaço 
Direção/ mudança de direção 
Volta, volta inteira, meia volta 
Pontos equidistantes 
Itinerários em grelhas quadriculadas 
Figuras geométricas 
Semirreta 
Origem da semirreta 
Semirretas opostas 
Reta de suporte de uma reta 
Linhas poligonais e não poligonais; parte interna e externa de linhas planas fechadas 
Triângulos isósceles, equiláteros e escalenos 
Particularidades de quadriláteros 
Pentágonos e hexágonos 
Sólidos geométricos – poliedros e não poliedros, pirâmides e cones; vértice, aresta e face 
Simetrias 
Atributos geométricos e não geométricos de um ponto 
Medida 
Medição de áreas 
Figuras equidecomponíveis 
Volumes 
Massa 
Hora, meia hora e quarto de hora 
Calendários e horários 
Dinheiro 
Problemas de um ou dois passos envolvendo medidas de diferentes grandezas 
 
Organização e tratamento de dados: 

Representação de conjuntos 
Reunião e interseção 
Diagramas de Venn e Carroll 
Representação de dados 
Tabelas de frequência absolutas, gráficos de pontos, de barras e pictogramas, em diferentes escalas 
Esquema de contagem (Tally charts) 
 

 


